
 
 

 

 

 

 

 

 



Viola és barátai 

                                            12. fejezet 

 

 Üdvözlök mindenkit újra itt! Már volt szó a faluról, hőseinkről (az előző 10 

részben), azért most megismerkedünk valaki mással... Egy nagyon sötét alakkal... 

 Az elvadult erdő közepében élt, egy barlangban. Éppen kristálygömbjét kémlelte, 

mikor két kis hörcsögfajzat termett mellette. 

- Információt hoztunk, főnök! – mondta a sárgaszemű. 

- Ki vele! – utasította a sötét alak. 

- Viola, a falu vezére, két barátjával elindult megkeresni Szamócát- 

- MICSODAAA?! Az nem lehet! Nem találhatják meg! Évekkel ezelőtt a 

dédnagyapám átkozta el, hogy megszerezhessük a falut! 

- F-f-f-főnök! V-v-van egy j-jó h-h-hírünk is! – mondta reszketve a kékszemű. 

– A falu üres. Lakói elmentek Trelawney-hoz tanácsért. Itt az idő! 

- Á! Trelawney-hoz mi?! Azt hiszik, hogy a vén boszorka tud segíteni rajtuk?! 

Ez könnyebb lesz, mint ahogy elképzeltem... Cukkhörök, ötleteket várok a 

tervhez! 

- Rendben, főnök! 

Eközben, három hősünk még mindig Alexát bűvölték. Egy pillanatra sem vették le 

róla a szemüket. 

- Jaj, Alexa! Annyira örülök, hogy megmenekültél! De hogyan? 

- Hosszú és messze van. – felelte Alexa. – Majd elmondom. 

- Miről beszéltek? – nézett rájuk kérdően Zsiru. 

- Mondd el! – kérte P. Viola. 

- Na jó. Elmondom. Az úgy volt, hogy... 

Vajon mi a háttértörténete a testvérpárnak? És vajon ki az a sötét alak, aki lehet, 

hogy egy nála is sötétebb tervet forral? Majd minden kiderül! (Eszter) 

         

     

 

 

 

 

 

      

   



 

 

 



 

(Eszter) 

 



 

A titkos könyv őrzője 

 

  Volt egyszer nagyon régen egy titkos könyv, amibe a világ összes kincseinek a 

lelőhelye megtalálható volt. A könyv címe: Aranybánya.  

  Minden rabló a könyvet kereste. Mindenkinek fájt a foga a gazdagságra és 

hatalomra. A rablók között volt egy mestertolvaj is, Dominik.  

  A könyvet a Föld középpontjába rejtették el. Félix és Deni voltak az őrzői. 

  Dominik mindenhol kereste a könyvet, de nem találta, bár bejárta az egész 

világot. Ez az őrzők miatt történt, mert mindenhol rossz, megtévesztő nyomokat 

helyeztek el.  

  Egy alkalommal  Dominiknak mégis sikerült nyomra bukkannia egy sűrű erdő 

mélyén. Dominik és az őrzők összecsaptak. Már-már úgy látszott, hogy Dominik győz, 

de Deninek sikerült lefegyvereznie és akkor Dominik megfutamodott. 

  A könyv újra biztonságban volt, de az őrök nem pihenhetnek. (Felix) 

 

 

      A világ őrzője  

A világ őrzője lettem.  

A kapuban álltam, figyeltem, ahogyan a jók és rosszak be szeretnének jutni. 

Túl sokan vannak a rosszak, akik próbálkoznak átjutni a világunkba. Aki előttem volt 

őrző beengedett sok rossz embert. Volt, aki erdőket pusztított, volt, aki sok betegséget 

szórt szét és olyan is akadt, aki az öregeket és gyerekeket bántotta. 

Engem egy vastag szivárvány vesz körül, amin nem tud semmi gonosz 

áthatolni. Ez a pajzsom. A jók, akiket beengedek, odafigyelnek, hogy sok zöldség és 

gyümölcs kerüljön mindenki asztalára.  Vigyáznak és óvják a természetet. A gyerekek 

és idősek mindent megkapnak, amire szükségük van. A felnőttek dolgoznak és 

segítenek egymásnak.  

Míg én vagyok a világ őrzője, ez így is marad, mert védem a kaput. (Márk) 

 



A szeretet őrzője 

 

Fegyver nélkül és csapda nélkül őrzöm minden nap 

a szeretetet. De egy kis segítséget kérnék, mert minden 

ember szívében van egy kis szeretet és így még 

hatékonyabban tudnék dolgozni. 

A szeretet a legszebb dolog, megéri szolgálatába 

állni! (Isti) 

 

Édesapám őrangyala 

    Édesapám legnagyobb őrangyala én vagyok. Mikor 

tehetem, mindig figyelmeztetem, hogy mérje meg a 

vérnyomását, vegye be a gyógyszereit, vezessen óvatosan, 

vigyázzon magára a munkában. Szeretném, hogy egészséges 

legyen. Mindent megteszek, hogy jókedvű és boldog legyen.  

     Szeretném, ha minden körülmények között és minden 

cselekedete előtt rám gondolna. (Kitti) 

          

    

Álmaim az új év kezdetén 

A 2020-as év sajnos elég nehéz volt az egész világ számára.  

Új év kezdődött. Új álmaim vannak ebben az évben. Szeretném, ha a gyilkos 

vírus eltűnne és a maszkot a kukába dobhatnám. Azt gondolom, hogy tavaszra talán 

jobb lesz, mire megújul, kizöldül a természet.  

A nyári vakációra is sok tervem van. 

Nagyon szeretek kirándulni a családommal, 

főleg az erdőbe. Ott annyi szépség vár ránk. 

Keresni fogok idén is mókusodút, és diót meg 

mogyorót teszek bele.  

A ragyogó napsütésben majd a Körösre 

fogunk menni Jóellel és apával. Visszük a 

csónakot és messze elsodródunk majd a vízen. 



Apa is szeret velünk csónakázni. Így jól kipiheni magát. Főleg, amikor fáradtan jön a 

kórházból. Arról is álmodom, hogy ne legyen olyan sokat ügyeletes, és ne legyen olyan 

sok a beteg, akiket kell gyógyítson. Akkor többet vinne minket biciklizni, sétálni a 

dombra meg az erdőbe. Szeretném vidáman tölteni a nyári vakációt, hogy ősszel 

szabadon, örömmel kezdhessem az új tanévet. 

Remélem, hogy az álmaim valóra válnak. (Náti) 

 

 Süntudomány 

Szent László szobra Nagyváradon 

  A váradi székesegyházat és püspökséget Szent László alapította.  

Miután meghalt, a váradi székesegyházban temették el. Halála után száz évvel 

ugyanitt avatták szentté.  

Szent László király tiszteletére és emlékére kb. 1360-ban Várad akkori 

püspöke szobrot készíttetett a Kolozsvári testvérekkel. Pár évvel később ugyanazok a 

szobrászok elkészítették a szent lovasszobrát is.  

Mindkét szobrot elpusztították a törökök Várad 1660. évi ostroma, majd 

bevétele után. 

Idén tervezik az új lovasszobor felállítását. 

 

   Ha érdekel egy időutazás a  

középkori nagyváradi várba,  

használd a QR kódot!   (Réka) 

 

 

Sün-infó  

- Mindenkinek jól telt a Szilveszter. Isti egyre jobban van. (Fanny) 

- Vége lett a vakációnak, s egy hete online vagyunk. Alig várom, hogy 

visszamenjünk az iskolába! (Katinka) 

- Két hét múlva lezárnak mindenkit.  



- Vakáció után esett a hó is, a gyerekek örömére. 

Hóembert építettünk, hógolyóztunk, és szánkoztunk.  

- Február nyolcadikától mehetünk iskolába 

normálisan, újra együtt leszünk és együtt 

játszhatunk az osztálytársakkal. (Denisza) 

 

 Sün- poén  

 

Pistikét az iskolában 

felszólítja a tanárnő: 

-Pistike, ha a nagymamád 

félbevág egy szelet húst, 

mennyi lesz belőle? 

-Kettő - feleli Pistike. 

-Remek! És ha azt is 

félbevágja? 

-Négy. 

-Kitűnő. És ha azt is? 

-Nyolc. 

-Igen. És ha még azt is félbevágja? 

-Fasírt! (Fanny)    

           *** 

- Pistike, mondj egy tagadó 

mondatot! 

- A Gyuri megette az uzsonnámat. 

- De hát hol van ebben a tagadás? 

- A Gyuri tagadja. 

           *** 

- Uram, fordítva tartja az újságot- 

figyelmezteti az egyik utas a 

villamoson a másikat. 

- Tudom, de csak így láthatom a 

kedvenc focicsapatomat az első 

helyen. (Denisza) 
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